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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
                
         ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  отчет за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 
2018 година.  

                 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 6 и чл. 27 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ брой 
гласували 13, от тях с 12  гласа  “за”,  0 “против”   и    1 “въздържал се”, Общинският 
съвет  прие 

 
                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 3 
 

1.Общински съвет с. Крушари  приема  отчета  за дейността на Общинския 
съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     
          ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто 

шестмесечие на 2018 година. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 44 ал.1 т.7 и               
чл. 27 ал.3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували  13, от тях с  13   гласа  “за”,  0  “против”   и    0 “въздържали се”, 
Общинският съвет  прие  

 
                    РЕШЕНИЕ           №  2 / 4 
 

1.Общински съвет с. Крушари  приема отчета  за изпълнение решенията на 
Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 

             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg        

               
 
 
 
 
                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния 
остатък от  2018 година. 

                      
След направените изказвания и предложения на основание  чл.21 ал.1 т.6, 

чл.52 и чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,   с поименно гласуване общ брой гласували  12, от тях с 12  гласа  
“за”, 0 “против” и  0 “въздържали се”, Общинският съвет прие 
     
                                               РЕШЕНИЕ           №  2 / 5 
 

1.Общински съвет с. Крушари приема разпределението на преходния остатък 
от 2018 година  в размер на 2679167 лева за  
 

  
Делегираните от държавата дейности                           254308  лева 

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност 68875 

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка 3100 

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища                               10670 

Дейност 311 Детски градини 8940 

Дейност 322 Неспециализирани училища  103950 

Дейност 550 Център за социална рехабилитация   и 
интеграция  

 
11627 

Дейност 759 Други дейности на културата  47146 

                                         ВСИЧКО 254308 
 

  
 Местни дейности                                                                 2424859 лева 

Дейност 122 Общинска администрация   
717313 

Дейност 123 Общински съвет 25300 

Дейност 322 Неспециализирани училища 45000 

Дейност 389 Други дейности в образованието                              30000 

Дейност 469 Други дейности на здравеопазването                              10000 

Дейност 311 Детски градини 52000 

Дейност 524  Социален патронаж  35100 

Дейност 604 Улично осветление  10000 

Дейност 619 БКС,Жилищно строителство 30000 

Дейност 623 Чистота  25000 

Дейюност 629 Други д-сти по опазване на околната среда                                 8000 

Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична мрежа от 
капиталови средства 

1225000 
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Дейност 832 Служби и дейности по поддържане на пътища                             171146 

Дейност 759 Други дейности на културата 41000 

  

                                    ВСИЧКО 2679167 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                   
          ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане бюджета на община Крушари  

за 2019 година. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл.84 ал.3 и ал.4 и 
чл.21,ал.1, т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от 
Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 година и ПМС № 344 от 21 декември 2018 
година за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2019 година  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане и отчитане на 
общинския бюджет на община Крушари, с поименно гласуване общ брой гласували  
13, от тях с 12  гласа  “за”, 0 “против” и  1 “въздържал се”, Общинският съвет прие 
 

       РЕШЕНИЕ           №  2 / 6 
 

На основание чл.84 ал.3 и ал.4 и чл.21,ал.1, т.6,във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 
от ЗМСМА,чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година 
и ПМС № 344 от 21 декември 2018 година за изпълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 година  и Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години,за съставяне,приемане и отчитане на общинския бюджет на община 
Крушари,Общинския съвет: 

 

І.Приема бюджета на Община Крушари за 2019 година,както следва: 
 1.1.По прихода в размер на                                                  7464913 лева 
 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3126125 

лева 
  

Обща субсидия  2844657 

Преходен остатък от 2018 година  254308 

Собствени приходи  27160 

1.1.2.Приходи за местни дейности  4338788 

В това число:  

Данъчни приходи  305400 

Неданъчни приходи  684220 

Трансфери за местни дейности  

-Обща изравнителна субсидия  535600 

За зимно поддържане и снегопочистване на 
общински  пътищата 

 
111400 

Целева субсидия за капиталови разходи 481400 

Преходен остатък от 2018 година 2424859 
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За предоставени трансфери по управление 
на отпадъците  

 
-13500 

За маломерни паралелки -29161 

За дофинансиране  -161430 
 

ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА                                              7464913 лева 
Разпределени по функции,групи,дейности и параграфи: 
За делегирани държавни дейности в размер на                3316716 лева 

 от държавни трансфери  2844657 

 от местни приходи  27160 

 от преходен остатък 254308 

 от дофинансиране 190591 
 

За местни дейности в размер на                                              4148197 лева   
      2.Приема бюджета на общината по разходната част в размер,разпределен 

по функции,а именно: 
 

Разпределени по функции Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

ВсичВсичко бюджет 
2019 година 

Общи държавни служби 660800 1348563 2009363 

Отбрана и сигурност  175675 15900 191575 

Образование  1708606 389950 2098556 

Здравеопазване  39957 10000 49957 

Социални дейности 361081 153300 514381 

Жилищно строителство   1540108 1540108 

Почивно дело,култура  180006 88930 268936 

Икономически дейности   601446 601446 

Дофинансиране  190591  190591 

    

Всичко бюджет за 2019 година  3316716 4148197 7464913 
 

3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 481400 лева. Приложение № 11 

 

3.1 ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ  
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ  
 

  

 Ремонт на част от общински път DOB 3170 /ІІІ-
7103/Ефрейтор Бакалово-Телериг/Зимница“  

 
                                      203900 

Ремонт на част от общински път DOB 3178 /ІІІ – 
293/ Свобода.Крушари/-Земенци  

 
                                        80000 

СМР на обект „Преустройство на открит двор за 
промяна на предназначението му във 
физкултурно-музикален салон в Детска градина 
– с.Крушари, находящ се в УПИ І – 491 кв.39 

 
 
 

120000 

Ремонт на апартамент № 6 с.Крушари 
 

                                         26500 

Ремонт на апартамент № 2 с.Крушари 
 

                                         16000 

"Проектиране във фаза “Технически проект” и 
последващо осъществяване на авторски надзор 
на обект “Рехабилитация на общински път 3172 
/ІІІ-7001/Кап.Димитрово-Габер –Огняново-/DOB 
2171/ от км + 0+000 до км 11+400“ 

 
 
 

35000 

 

 



 
 
          
 
 

4.Утвърждава разходите за заплати през 2019 година без училищата,които 
прилагат системата на делегираните бюджети. 

4.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 
функциите “Здравеопазване“ Социално осигуряване,подпомагане и грижи“, “Почивно 
дело, култура, религиозни дейности“/без читалищата/се определя от кмета на 
общината в рамките на средствата,определени по стандарти и утвърдените средства 

    5.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,както следва за: 
    5.1.Членски внос в размер на 9920 лева . 

5.2.Обещетения и помощи по решение на Общински съвет за погребения -2000 
лева  

5.3.Субсидии за: 
5.3.1 Читалища   - 132860 лева  

    5.3.2.Субсидии за спорт – 20000 лева 
    5.3.3. Младежки  дейности – 2000 лева 

5.4.Приема разчет за разходи  в размер на 7000 лева за празника на общината. 
5.5.Приема разчет за разходи в размер на 6000 лева за фолклорен събор 

Текето. 
5.6.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

представянето и отчитането  на целевите средства по т,5.1- 5.5 
      6.Приема следните лимити за разходи: 

6.1.Социално-битови в размер до 3%  от средствата за работна заплата на 
заетите  по трудови правоотношения,съгласно чл.37 ал.1 от ПМС № 344 

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност  на кмета на 
общината в размер на 15100 лева,съгласно чл.90 ал.1от ЗБРБ за 2019 г..  

6.3.Разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет в 
размер на 7550 лева,съгласно чл.90 ал.2 от ЗДРБ за 2019 г. 

7.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на 
транспортни разноски.  

7.1.За пътуване в границите на населеното място,в съответствие с характера 
на трудовата дейност.  

7.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със 
специалност и квалификация. 

7.3.Утвърждава разходи за компенсиране на превозните разноски на 
педагогическия персонал 100 %. 

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от 
Европейския съюз в размер на 412345  лева  

9.Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз през 2019 г.по договори за безвъзмездна 
помощ. 

10.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности  с 
показатели за 2018 година, проектобюджет 2019 год и прогноза за 2020 г. и 2021г 
по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 
финансирането. Приложение №16 

11.Определя второстепенните разпоредители с делегиран бюджет – няма  
и второстепенни разпоредители с делегиран бюджет за 2019 
година.Приложение  

12.Определя максимален размер на дълга ,както следва: 
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година в размер на 0 

лева. 
12.2.Общинските гаранции,които може да бъдат издадени през 2019 година в 

размер на 0 лева  

    3.2.Одобрява разпределението на целевите средства от преходен остатък  в 
размер на 135205 лева 
 
  ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ                                  616605 ЛЕВА  



12.3. Максималния размер на общинския дълг и   общинските гаранции към 
края на 2019 година в размер на 0 лева. 

12.4.Намеренията за поемане на нов общински  дълг по чл.13 от ЗОД  през 
2019 година 0 лева.  

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които 
могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер до 
15 на сто от  средногодишния размер на отчетените разходи за последните 
четири години. 

14.Определя максимален размер  на ангажиментите за разходи,които 
могат да бъдат поети през 2019 година  в размер до 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

15.1.В частта  на делегираните от държавата дейности-между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет,при условие,че не се нарушават стандартите на делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 
дейност. 

15.2.В частта на местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на 
една дейност,или от една дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите. 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи. 

16.Възлага на кмета: 
16.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.2.Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните 
разходи. 

 16.5.Да включва информацията по чл.125 ал.4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския съюз по 
отделните общински проекти,в съответствие с изискванията на съответния 
Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

17. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми  от 
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства 
от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти,финансирани със 
средства от Европейския съюз и по други международни 
програми,включително и на бюджетни организации,чийто бюджет е част от 
общинския бюджет. 

 17.1.За всеки отделен случай кметът  на общината определя срока на 
погасяване на заемите,в съответствие с условията на финансиращата програма,но не 
по-късно от  края на 2019 година. 

17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми  от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от 
Закона за публични финанси. 

17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от Закона за публичните финанси. 

17.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми ,кметът на общината внася 
предложение  за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18.Упълномощава кмета: 
18.1.Да разработва и възлага  подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 



на Европейския съюз и на други донори,по национални програми и от други източници 
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 
развитие. 

18.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на 
бюджета.Приложение № 17. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                     
                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
             E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg                      

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     
           ОТНОСНО: Докладна записка относно определяне размера на трудовото  

възнаграждение на Кмета на  Община  Крушари. 
 
                       

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал. 1, т. 5  и 
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с Постановление № 4 от 10.01.2019 г. за изменение и допълнение на 
Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, общ брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”,  0 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  2 / 7 
 

1. Общински съвет с.Крушари определя основно месечно възнаграждение на 
Кмета на Община с. Крушари, в размер на 2500.00 (Две хиляди и петстотин) лева, 
считано от 01.01.2019 година. 

 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 

                                                      ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                       ПО ТОЧКА  ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                    
         ОТНОСНО: Докладна записка относно утвърждаване размера на  трудовите 

възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 21, ал.1, т.5 и 
чл.27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във 
връзка с Постановление № 4 от 10.01.2019 г. за изменение и допълнение на 
Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, общ брой гласували 13, от тях с 11 гласа „за”,  2 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 

 

                                             РЕШЕНИЕ           №  2 / 8 
  

1.Общински съвет с. Крушари утвърждава размера на основните месечни 
работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2019 г. 
 

Име,презиме,фамилия Длъжностни наименования Предложение за  
основни месечни 
заплати 

Осман Шефкет Осман  Кмет на к-во Абрит                       660 

Метин Юсеин Асан Кмет на к-во Габер                       700 

Димитър Маринов Костадинов Кмет на к-во Добрин                       660 

Севдалин Ангелов Митев  Кмет на к-во Загорци                       660 

Осман Мустафа Азис  Кмет на к-во Северняк                         650 

Айдън Певат Сюлейман  Кмет на к-во К.Димитрово                         660 

Сезгин Аптиш Ибрям Кмет на к-во Бистрец                      700 

Семра Ибрямова  Халил  Кмет на к-во Ефр.Бакалово                         720 

Сейфула Мехмедалин Сейфула  Кмет на к-во Коритен                       690 

Мюзекяр Салим Ахмед Кмет на к-во Лозенец                     700 

Исмаил Османов Османов  Кмет на к-во Дяково                     760 

Марин Пенев Маринов  Кмет на к-во Северци                     660 

Несрин Неджмедин Юмер Кмет на к-во Телериг                      770 
 

2. Общински съвет с.Крушари възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите промени  по пълна бюджетна класификация. 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                         ПО ТОЧКА  СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
                                     

           ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за събраните   
приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 
2018 година. 

 
 

 След направените изказвания и предложения на основание чл. 21  ал. 1 т. 23  и                 
чл. 27 ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с 11  гласа  “за”,  0  “против”   и  2  “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 
 

    РЕШЕНИЕ           №  2 / 9 

 

1. Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за събраните   приходи от 
местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2018 година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                        П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                       ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                                     

 ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 
изпълнение  на  Програмата за управление на община 
Крушари за мандат 2015-2019 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание 21 ал.1 т.23  и                  
чл. 27 ал.3 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с 13 гласа „за”,  0 „против”  и 0  „въздържали се”,  
Общинският съвет прие 

 
                                             РЕШЕНИЕ           №  2 /10 

 

1. Общински съвет с.Крушари приема годишен отчет за изпълнение на 
Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015–2019г. за 2018г. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
   

              ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на  
годишната програма за управление и разпореждането с 
имотите-общинска собственост за 2018 година 

 

            След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12  и                  
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, 
чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 5 ал.2 от Наредба             
№ 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  
гласа „за”,  0 „против”  и  0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 
 

    РЕШЕНИЕ           №  2 / 11 
 

1. Общински съвет с.Крушари приема годишния  отчет за изпълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 
година да се разгледа на заседанието на Общинския съвет през месец февруари 
2019г. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 

                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                      ПО ТОЧКА  ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   

    ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имотите–общинска 
собственост за 2019 година. 

 
 

            След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.12  и                  
чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, 
чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 6 ал.2 от Наредба    
№ 8 на Общинския съвет, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 12  
гласа „за”,  0 „против”  и  1  „въздържал се”,  Общинският съвет прие 
 
 

           РЕШЕНИЕ           №  2  / 12 

          1. Общински съвет  с. Крушари  приема Годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 година. 
  

 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/     
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                                              П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
          ОТНОСНО:Предложение относно делба на поземлен имот с 

индентификатор № 40097.29.46 по кадастралната карта на                     
с. Крушари.  

  
            След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8  и    
чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи и чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 12  гласа „за”,  1 
„против”  и 0  „въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 
 

                      РЕШЕНИЕ           №  2  / 13 

1.Общинският съвет с.Крушари дава съгласие да се извърши делба на 
поземлен имот с идентификатор 40097.29.46 с площ от 1,045 дка с начин на трайно 
ползване-местен път по кадастралната карта на с.Крушари, актуван с акт за публична 
общинска собственост №2429/12.07.2018г., в следствие на която се образуват два 
нови имота, както следва: 
 1.1.Имот с проектен №40097.29.52 – проектна площ 0,672 дка, начин на трайно 
ползване – местен път. 
 1.2.Имот с проектен №40097.29.53 – проектна площ 0,373 дка, начин на трайно 
ползване – местен път. 

2. Възлага на кмета на Община Крушари да извърши необходимите законови 
действия.  
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                               П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                              ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                               ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                   ПО ТОЧКА  ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 

     ОТНОСНО: Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен 
имот с индентификатор № 40097.29.16 по кадастралната карта 
на  с. Крушари. 

 
                        

  След направените изказвания и предложения на основание чл.21 ал.1 т.8  и    
чл. 27 ал.4  от ЗМСМА , чл.14 ал.7 Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1 от 
Наредба № 8 и заявление с вх.№ОС-12-256 от 10.01.2019г. от Петър Игнатов Петров, 
с поименно гласуване, общ брой гласували 13, от тях с 13  гласа „за”,  0 „против”  и 0  
„въздържали се”,  Общинският съвет прие 
 

               РЕШЕНИЕ           №  2  / 14 

1.Общински съвет с.Крушари дава съгласие за отдаване под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване на 68,961 дка, представляващи част от поземлен 
имот с идентификатор №40097.29.16 по КК на с.Крушари, целият с площ от 88,961 
дка, IV категория с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс /торище/, 
актуван с акт за публична общинска собственост №2125/26.09.2014г. за 
селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години. 
 

2.Общински съвет с.Крушари определя начална тръжна годишна наемна цена 
от 828,00 лв. ( 68,961 дка х 12,00 лв. на основание чл.78 ал.1 от Наредба №8 на ОбС 
с.Крушари-базисна наемна цена за необработваеми и пустеещи земи). 
 

3. Възлага на кмета на Община Крушари да организира и проведе търга и 
сключи договор със спечелилия кандидат. 
 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                        ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
 
         ОТНОСНО:Отчет за извършените разходи за командировки от 

председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие 
на 2018 година. 

 
                         

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8  ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 13, от тях с 13   
гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

      РЕШЕНИЕ           №  2 / 15 
 

1. Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за извършените разходи за 
командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 
2018 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019г. 
                                ПО ТОЧКА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
         ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на 

общината  за четвъртото тримесечие на 2018 година. 
 

След направените изказвания и предложения на основание чл. 8  ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната и чл. 27 ал. 3  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  общ брой гласували 13, от тях с 13   
гласа  “за”,  0 “против”   и  0  “въздържали се”, Общинският съвет прие 
 
 

       РЕШЕНИЕ        №  2  / 16 
 

1. Общински съвет  с. Крушари приема отчета за извършените разходи за 
командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2018 година. 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/       
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
            ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на отчет за проведените 

дейности по Програмата за опазване на околната среда за 
2018 година. 

 
                       

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.1 т. 24 и 
т. и чл. 27 ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.79 ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 
общ брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против”   и   0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
    РЕШЕНИЕ        №  2  / 17 
 

1.Общински съвет с.Крушари приема отчета за проведените дейности по 
Програмата за опазване на околната среда за 2018 година да се разгледа на 
заседанието на Общинския съвет през месец февруари 2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krushari.bg/


 
 
                                                                     
                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ 

                   9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136 
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
            ОТНОСНО: Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които 

работи общината. 
 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.1  т.23  и 
чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
 

    РЕШЕНИЕ        №  2  / 18 
 
 

1.Общински съвет с.Крушари приема  информацията за нивото на изпълнение 
на проектите, по които работи общината. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/ 
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                     E-mail obst@krushari.bg; site: www.krushari.bg    

 
 
 
 
 
                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                                ПО ТОЧКА  СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Отчет за изпълнение  на Плана за действие на община 

Крушари в изпълнение на областната стратегия за 
интеграция на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна ромите ситуация за 2017 година. 

 
 

След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.1 т. т.23  
и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 

 
      РЕШЕНИЕ        №  2  / 19 
 

 1. Общински съвет с. Крушари приема отчета за изпълнение на Плана за 
действие на община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за интеграция 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 година. 

 
 

 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Илхан Мюстеджеб/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                            П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                          ОТ ПРОТОКОЛ   №  2 
 
                                           ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  31.01.2019 г. 
                              ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   
   
           ОТНОСНО: Доклад относно приемане отчет за дейността на Обществения 

съвет за социално подпомагане за 2018 година. 
                                                                          

 
След направените изказвания и предложения на основание  чл. 21 ал.1 т. т.23  

и чл. 27 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общ 
брой гласували 13, от тях с  13  гласа  “за”,  0 “против” и  0 “въздържали се”, 
Общинският съвет прие 
 

      РЕШЕНИЕ        №  2  / 20 
 
 

1. Общински съвет  с.Крушари приема отчет за дейността на Обществения 
съвет за социално подпомагане за  2018 година. 
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            /Илхан Мюстеджеб/   
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                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
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